
 ة بغدادجامع    كلیة التربیة للبنات 

 

 اجھزة  وادوات المنزل     المرحلة االولى    قسم  االقتصاد المنزلي   

 ایمان علي  ھادي . م  

 مصادر المواد وصفاتھا 

وھناك   في المطبخ و البیت یتم  استخدام العدید من  المعادن  في صناعة ھذه االدوات واالجھزة 
العدید من ھذه  المعادن  ولكل منھا صفات خاصة   وممیزات  تساعد على استخدامھا  في ادوات 

 واجھزة المنزل  ومنھا 

 الحدید  -۱

الصب  والصفائح   یستخدم  في صناعة  بعض االدوات  في المطبخ  فھو جید  یوجد نوعان منھ 
كن یعاب علیھ  ظھور الصدء لذا تجري للتوصیل الحراري  وخاصة الصب   فھو متین  وجید  ل

علیھ عملیة التملیح  الزالة طبقة الصدء من خالل وضع الزیت في االواني وتركھا على الحرارة 
 فترة من الزمن  حتى یزیل  الصدء

في صناعة المقابض واالغطیة  فھو سھل االستخدام اذا یأخذ الشكل اما الصفائح فھو یستخدم 
 المطلوب بالحرارة 

 نحاس ال-۲

وھو من المعادن التي استخدمت ایض في صناعة ادوات الطبخ  فھو نوع جید في توصیل 
الحراري واحیانا یطلى بطبقة الفوالذ حتى الیصدأ  ویفضل عدم استخدام القاصر في تنظیف 

 االواني النحاسیة النھ تسبب الصدأ

 االلمنیوم  -۳

 وذو قابلیة على اخذ الشكل المرغوب  من المعادن المستخدمة كثیرا فھو موصل جید للحرارة

 التیفال  -٤

وھو معدن من عائلة الراتنج اشتھر بألوان كثیرة ومرغوب فھو جید للتوصیل الحراري وسھل 
 التنظیف  والیلتصق بھ الطعام  لذا تفضلھ ربة االسرة 

 الزجاج  -٥



 وفیھ النوع الحراري  البایركس وھو نوع جید بأواني الطبخ  

 الفخار  -٦

 استخدم قدیما في صناعة االواني  لكونھ یحافظ على الحرارة لفترة طویلة  

 المیالمین  -۷

 استخدم في اواني التقدیم بالمطبخ 

البالستك  وھو نوعان   البالستك الحراري الذي یقاوم الحرارة  ویعود الى شكلھ الطبیعي بعد   -۸
لذي الیعود الى شكلھ الطبیعي والبد من ازالة الحرارة   والبالستك المتشكل بالحرارة  وھو ا

 ذوبانھ واعادة تشكیلھ 

 البرولین   -۹

 الفوالذ  -۱۰

 النیكل -۱۱

 الرخام -۱۲

 ادوات المطبخ السطحیة وادوات الطبخ في الفرن

 تقسم ادوات المطبخ الى ثالث مجامیع 

 االدوات السطحیة وتشمل القدور والكتالي والطاوات  -۱
 ادوات الفرن وتشمل التباسي وصواني االفران  -۲
 ادوات االعداد  وتشمل السكاكین واالكواب والمالعق  -۳

 ادوات الطبخ السطحي 

 القدور والكتالي والمقالي  وھذه عادة تتمیز تتشكل بطریقتین وكما قلنا ھي تشمل 

 بض الصب حیث تذوب المادة وتشكل على حسب الشكل الطلوب  حتى وان كانت بیھا مق -۱
 التشكیل بالختم حیث بیھا یربط المقبض مع الجزء االكبر  بطریقة الختم  -۲

 طریقة اختبار  نجاح المقالة 

بالمقالة فأذا تشكل قطرات دائریة وضع المقالة على النار لفترة زمنیھ ثم تقطیر ماء  -۱
 تتزحلق بالمقالة فھذا یعني  انھ وصلت للحرارة المطلوبھ 



الزبد فأذا اصبح لونھ بني  فھذا یعني حرارتھا ھي المطلوبھ وضع  قطعة صغیره  من  -۲
 للقلي

 
 السكاكین 

 للسكاكین انواع متنوعة حسب الحاجة الستخدامھا 
 سكاكین للحم وعادة تكون ذات نصل رفیع  -۱
 سكاكین للخضراوات  -۲
 سكاكین للفاكھة  -۳
 سكاكین للزبدة  -٤
 سكاكین لشرائح اللحم -٥

 

 


